
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι με 

βεντούζα σε μορφή χελώνας άγνωστης 

μάρκας και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

της βεντούζας που αποσπάται από την 

χελώνα και λόγω μειωμένης αντοχής των 

ραφών, με πιθανή κατάποση του υλικού 

που φέρει στο εσωτερικό του το παιχνίδι. 

 

 

2 Μαλακό παραγεμισμένο κουνέλι, με 

βεντούζα, μάρκας BING και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

της βεντούζας που αποσπάται από το 

παιχνίδι.  

 

 

3 Μαλακά παραγεμισμένα παιχνίδια σε 

μπρελόκ, μάρκας KO BONNIE και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

του μεταλλικού μπρελόκ που αποσπάται 

από τα παιχνίδια και λόγω μειωμένης 

αντοχής των ραφών, με πιθανή κατάποση 

του υλικού που φέρουν στο εσωτερικό τους 

τα παιχνίδια. 
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4 Επαναφορτιζόμενη μπαταριά για ηλεκτρικά 

ποδήλατα, μάρκας E-Batteries 

JCDECAUX, μοντέλο Modèle 7INR18/65 

και με χώρα κατασκευής τη Γαλλία. 

 

Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων 

από πιθανό βραχυκύκλωμα της μπαταρίας. 

 

 

5 Παιδική στολή αμφίεσης για ήρωα 

βιντεοπαιχνιδιών (σκαντζόχοιρο), 

άγνωστης μάρκας και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 

ευφλεκτότητας της αμφίεσης. 

 

 

6 Παιχνίδι αυτοκινητάκι με ζαχαρωτά μάρκας 

Fantasy toys & candies, μοντέλο 627-1 

(FTC 50412), με γραμμοκώδικα 

8436031761351 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

το παιχνίδι. 
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7 Παιχνίδι τηλέφωνο μάρκας Long Stream, 

μοντέλο MPI14468 / CY1013A, με 

γραμμοκώδικα 5900368144680 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 

επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει 

το παιχνίδι. 

 

 

8 Σετ παιχνίδια παραλίας άγνωστης μάρκας, 

μοντέλο PP6, με γραμμοκώδικα 

6998880101310 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών αντικειμένων που υπάρχουν στο 

σετ με τα παιχνίδια. 

 

 

9 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι με 

βεντούζα, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

20RL065 και με χώρα κατασκευής την 

Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των μικρών ματιών και της βεντούζας που 

αποσπώνται από το παιχνίδι. 
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10 Μάρσιπος για πεζοπορία μάρκας 

Adventuridge μοντέλο 804707, με 

γραμμοκώδικες 4088500636727, 

4088500636758, 4088500636680 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 

πτώση του παιδιού λόγω των 

ελαττωματικών ιμάντων πρόσδεσης του 

μάρσιπου με τον ενήλικα. 

 

 

11 Παιχνίδι σετ για σιδέρωμα ρούχων μάρκας 

Qimei Toys, μοντέλο 8022, με 

γραμμοκώδικα 5998665729112 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού 

λόγω απουσίας μηχανισμού ασφαλίσεως 

στην σιδερώστρα και παρουσίας 

ανοιγμάτων στα μετακινούμενα μέρη που 

επιτρέπουν τη παγίδευση των δακτύλων. 

 

 

12 Βρεφικό φόρεμα μάρκας ATABAY KIDS, 

μοντέλο 17844.0 και με χώρα κατασκευής 

την Τουρκία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 

αποσπώνται από το φόρεμα. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

13 Παιδική κούνια άγνωστης μάρκας, με 

κωδικό παραγωγής 955481, με 

γραμμοκώδικα 5906764720695 και με 

χώρα κατασκευής την Πολωνία. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 

πτώση του παιδιού λόγω ελαττωματικής 

κατασκευής της κούνιας και μη 

συμμόρφωσης με το σχετικό πρότυπο 

ασφάλειας. 

 

 

14 Βρεφική κουδουνίστρα σε μορφή 

κουκουβάγιας μάρκας Mega Creative, 

μοντέλο INDEX 460304, με γραμμοκώδικα 

5908275132905 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι 

προεξοχές της κουδουνίστρας είναι πιο 

μεγάλες από το επιτρεπόμενο όριο με 

πιθανότητα να σφηνωθούν στο φάρυγγα 

του βρέφους. 

 

 

 


